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  شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشت    –ج 
 قانون حفاظت 4طبق ماده ) امور حفاظت در برابر اشعه( مسئول فیزیک بهداشت پس از تأیید از سوی واحد قانونی 

ی ها دستگاهد پرتوزا یا مردم و محیط زیست در برابر پرتوهای ناشی از موا، مسئولیت حفاظت کارکنان، در برابر اشعه
در صورتی که حوزۀ فعالیت مرکز گسترده باشد مسئول . پرتوساز موجود در محدوده فعالیت خود را برعهده دارد

بخشی از وظایف محوله را به گروهی مرکب از افراد کارآزموده واگذار ، تر تواند جهت نظارت دقیق میفیزیک بهداشت 
 در ضمن جهت .  به عنوان مسئول فیزیک بهداشت کل به عهده داشته باشدنموده و مسئولیت سرپرستی گروه را

حدود اختیارات و همچنین تجهیزاتی که در اختیار وی ، الزم است شرح وظایف، تأیید مسئول فیزیک بهداشت کل
زم االجرا  اقدامات ال.به واحد قانونی اعالم گردد) شخص قانونی( از سوی ریاست مرکز  میای رس قرار دارد طی نامه

  :توسط مسئول فیزیک بهداشت به شرح زیر است 
، مقررات، واحد قانونی جهت اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه ی الزم بهها  گزارشو ارائه همکاری -1

 . ی مربوطه در حوزه فعالیت خودها ه و توصی ها  دستورالعمل
ای اطالق  اط  با هرمنبع اشعه به منطقهمنطقه کنترل شده در ارتب( تعیین منطقه کنترل شده و تحت نظارت  -2

گردد که در آن منطقه بایستی معیارهای حفاظتی و ایمنی ویژه جهت کنترل پرتوگیری ویا جلوگیری از  می
  . )پرتوگیری رعایت گردد

 جهت بررسی 8معرفی کارکنان شاغل در منطقه کنترل شده به واحد قانونی پس از تأیید در کمیسیون ماده  -3
  .  با پرتو آنانصالحیت کار

تشکیل پرونده و ثبت سوابق پزشکی و پرتوگیری افرادی که صالحیت ایشان به عنوان پرتوکار توسط  واحد  -4
 و معاینات قبل از استخدام و بصورت ها آزمایشریزی جهت انجام  ست و همچنین برنامها  هقانونی تأیید شد

  . د قانونی در ارتباط  با ادامه فعالیت آنانهای پزشک واح ای برای آنان و پیگیری اجرای توصیه دوره
های  استعالم سوابق پزشکی و پرتوگیری پرتوکاران جدیداالستخدام از محل کار قبلی و ثبت در پرونده -5

  . مربوطه و اعالم آن به واحد قانونی
  . پیش بینی و تهیه تجهیزات ایمنی حفاظت در برابر اشعه مورد نیاز -6
  . تجهیزات ایمنی و حفاظت در برابر اشعه توسط  پرسنل و بیماراننظارت بر استفاده صحیح از  -7
بینی و تهیه دزیمترهای فردی وآشکارسازهای مناسب جهت اعمال وظایف قانونی و ثبت نتایج دزیمتری  پیش -8

  . پرتوکاران مراکز تحت پوشش خویش و حذف نام سایر افراد از فهرست پرتوکاران
 پرتو و محیط  کار در منطقه کنترل شده و نواحی اطراف آن  با استفاده از بازرسی و کنترل نظام یافته منابع -9

 نقص که احتمال هرگونهروش ها و تجهیزات مناسب و جلوگیری از ادامه کار بامنبع پرتو در صورت مشاهده 
  . پرتوگیری غیرضروری را همراه داشته باشد

ی حفاظتی و ایمنی و ارائه آن به واحد قانونی در ها ها و نتایج بازرسی و نظارت بر اجرای توصیه ثبت گزارش -10
  . صورت لزوم

  ی ـدنـه شـوجـل مـداقـه حـری بـوگیـش پرتـاهـور کـه منظـزی بـری هـبرنام ها و ریـگی دازهـنتایج ان رتفسی -11
(As Low As Reasonably Achievable) .  

جود در مرکز بطور جداگانه و نصب آن تنظیم دستورالعمل شرایط کاری بهینه برای هر دستگاه مولد پرتو مو -12
  . در محل اتاق کنترل جهت جلوگیری از اعمال شرایط متفاوت

 . های مربوطه از واحد قانونی ها که درمواقع بروزسانحه باید اجرا گردد و اخذ تأییدیه تهیه دستورالعمل فوریت -13
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  . های مناسب ه در محلهای ویژه حفاظت در برابر اشع تهیه و نصب عالئم هشداردهنده و توصیه -14
  . آموزش مستمر نکات حفاظت در برابر اشعه به پرتوکاران -15
  . ی شاغل باردارها خانمتهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به جلوگیری از پرتوگیری  -16
  . )بیماران( ی باردار ها خانمتهیه و تدوین دستورالعمل مربوط  به جلوگیری از پرتوگیری ناخواستۀ  -17
باستثنای بیماران ( افرادی که فاقد تجهیزات دزیمتری فردی هستند به منطقه کنترل شده جلوگیری از ورود -18

  . )در مراکز پزشکی که پرتوگیری آنها از نظر پزشک اجتناب ناپذیر تشخیص داده شده باشد
  . گردد میی حفاظت در برابر اشعه که توسط  واحد قانونی ابالغ  ها  دستورالعملپیگیری و اجرای کلیه  -19
  جهت تکمیل و تأیید فرم های درخواست دریافت فوق العاده کار با 8رکت در جلسات کمیسیون ماده ش -20

 . اشعه پرتوکاران
 .  در رابطه با برنامه حفاظت در برابر اشعه8ارائه گزارش به کمیسیون ماده  -21

  
   تعهد نامه
  . .. .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .   مسئول فیزیک بهداشت  ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. اینجانب

ی مربوطه و وظایف  ها  دستورالعملی اجرایی آن وها نامه آیین، با آگاهی کامل به مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه
ی ها دستگاهمسئولیت حفاظت خود و سایر پرتوکاران و مردم را همواره هنگام کار با مواد و یا ، قید شده در فوق

  . گیرم میپرتوساز بعهده 
  :   تاریخ و امضاء                          

  
  تعهد نامه
  ... .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .)  شخص قانونی( بعنوان رئیس مرکز . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. اینجانب

  وطه و ـی مرب ها  ملـورالعـدستی اجرایی آن و ها نامه نـآیی، اظت دربرابر اشعهـانون حفـقررات قـل به مـامـا آگاهی کـب
  ه ـز را  بـرکـن مـارت ایـت نظـوزه تحـعه در حـر اشـرابـت در بـفاظـت حـولیـمسئ، وقـده در فـید شـق ایفـوظ

  . نمایم میبعنوان مسئول فیزیک بهداشت تفویض . ... .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .خانم / آقای
  

  : تاریخ و امضاء                          
                                                               




